
Protokół nr IX/07
Sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej  21 czerwca 2007r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Baborowie  

Przewodniczący Rady Miejskiej  Waldemar Kacprzak  o godz. 15:00 otworzył 
sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności  w 
posiedzeniu uczestniczy  14 radnych, co wobec  ustawowego składu Rady 
wynoszącego 15 radnych sanowi quorum  pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.

Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego protokołu.

Nawiązując do porządku obrad przesłanego wcześniej wszystkim radnym 
poprosił radnych i Burmistrz Gminy o wyrażenie stanowiska  w tym zakresie.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad 
następujących punktów: pkt 3 k – podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży (dot. nieruchomości w Boguchwałowie) oraz pkt 3 j – 
podjecie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Baborów do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż dobrej ziemi”

Rada jednogłośnie przyjęła wyżej zaproponowane zmiany. ( za-14)

W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Podjęcie uchwał dot.:

a) procedury uchwalania budżetu gminy Baborów oraz  określenia rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007r.
c) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007r.
d) zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających 
Gminie  lub  jej jednostkom organizacyjnym.

e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. nieruchomości w na 
ul. Raciborskiej w Baborowie)

f) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. nieruchomości w 
Baborowie)
g)  zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania  i rozmiaru zniżek 
tygodniowego,  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Baborów 
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oraz ustalenia  tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych 
nauczycieli
h) zmiany  uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków :za 
wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i 
warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających  ze 
stosunku pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku 
pracy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także  wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania.
i) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Baborów
j)  przyznania stypendiów dla uczniów
k) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
l)  przystąpienia Gminy Baborów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Płaskowyż dobrej ziemi”

4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
miedzysesyjnym

5 Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
miedzysesyjnym , 

a w szczególności z wykonania uchwał.
6. Zapytania, wolne wnioski

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 2 
głosach „wstrzymujących” przyjęła protokół  z obrad poprzedniej sesji tj. 24 maja 
2007r. 

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Baborów 
oraz określenia  rodzaju  i szczegółowości  materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  pozytywnie zaopiniowała  w/w projekt uchwały.

Przewodniczący  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”,  
przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-48/07 
w sprawie „sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Baborów oraz określenia 
rodzaju  i szczegółowości  materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi” – 
stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad 3.
b) podjecie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 w 2007r.

Przew. RM  Waldemar Kacprzak – w momencie uchwalania budżetu Gminy 
Baborów deficyt po stronie wydatkowej został pokryty zaciągnięciem  kredytu 
długoterminowego i wpisaniem w projekcie budżetu jego wysokości 1. 950 .000 zł., w 
związku z tym został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.
Projekt tej uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Członkowie w/w Komisji  zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Pan Franciszek Meissner – Sołtys wsi Tłustomosty – na co te pieniądze zostaną 
zużyte, czy na tzw.”przejedzenie”  czy na inwestycje?

Przew. RM- są to pieniądze, aby budżet się skompensował czyli strona dochodowa do 
strony wydatkowej

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – budżet polega na tym, że po stronie dochodów 
wpisuje się wszystkie te środki, które do budżetu w roku budżetowym wpłyną. Po 
stronie wydatkowej wpisuje się wszystkie wydatki . Kiedyś w myśl starych przepisów 
wpisywało się na co, jakie zadania zaciąga się kredyt. Dzisiaj zadania inwestycyjne, 
remontowe wpisuje się po stronie wydatków, a kredyt bez dokładnego przeznaczenia 
wpisuje się po stronie przychodów. Czy są to pieniądze na inwestycje czy 
przejedzenie? Gmina spłaca kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych i jest to kwota 
nieco ponad  1.000.000 zł. Zaplanowane w budżecie zadania, które w tym roku 
wykonaliśmy i będziemy wykonywać  opiewają również na kwotę ok. 1.000.000 zł. 
Trudno powiedzieć, że kredyt jest na  przejedzenie, wynagrodzenia. Nie ma 
wydzielonej kwoty, że to będzie na inwestycje a to np. na wynagrodzenia. Dochody, 
które do gminy wpływają w postaci podatków , odpisów, subwencji wpływają  na 
dochody i z nich są potem wydatkowane.

Radny Bronisław Kanas – na temat zaciąganych kredytów przez Gminę  już 
wypowiadałam się  bardzo dużo. Zdaje sobie sprawę, że jest to pokłosie kilku 
poprzednich lat . Czy my skazani jesteśmy do końca tej kadencji zaciągać podobne 
kredyty, czy przyjdzie taki moment, że powiemy „stop” i nie bierzemy. Funkcjonujmy 
na tyle, na ile nas stać i staramy się naprawiać finanse gminy. Boję się, że przyjdzie 
taki moment, że będę musiał się tłumaczyć a Burmistrz powie, że to Rada Miejska 
podjęła taką uchwałę, a on tylko ją wykonał. Chciałbym, aby Pan Burmistrz mnie 
uspokoił, zapewnił, że bierze Pan kredyt z czystym sumieniem i Gminie Baborów na 
dzień dzisiejszy nie grozi „krach”, a gdyby ten kredyt zaciągnąć dwa miesiące później, 
abym miał przed sobą sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze i wówczas 
miałbym jakiś obraz i łatwiej byłoby mi głosować. Natomiast w takim przypadku mam 
wielką rozterkę i nie wiem jak mam dzisiaj zagłosować, zwłaszcza, że ja nie 
głosowałem za tym budżetem, ale wiem, jeżeli Gmina nie zaciągnie tego kredytu to 
może utracić płynność finansową. Uchwalony został budżet i trzeba go doprowadzić 
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do końca ale przyszły budżet będzie dla nas bardzo odpowiedzialny i liczę, że w 
gronie 15 radnych znajdzie się większość, która zechce gminne finanse w jakiś sposób 
zweryfikować, ocenić na ile nas stać i zacisnąć pasa.

Burmistrz Gminy- RIO wystawiła pozytywna opinię  nt. zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu. Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości, to opinia byłaby 
negatywna i z uwagami.
Czy jesteśmy skazani na zaciąganie kredytów? Myślę, że jeszcze przez wiele lat tak, 
natomiast, że będą to kredyty coraz mniejsze tego jestem niemal pewny. Do projektu 
budżetu wpisujemy zadania, które wynikają m.in. z Państwa wniosków. Niektóre 
wydatki są sztywne , a co będziemy robić na gminnym majątku zależy w dużym 
stopniu od Państwa.
Czy są prowadzone jakieś działania, aby temu przeciwdziałać? Takim działaniem  jest 
budząca kontrowersje  reforma przedszkoli, ilość oddziałów w  szkole. W ślad za tym 
idą pewne oszczędności . Gdyby ilość oddziałów ograniczono w ubiegłym roku to 
kredyt dziś zaciągany byłby o 200 tys zł. mniejszy. 
Rada może wymusić na burmistrzu stosowanie działań mocno oszczędnościowych, ale 
to też wiąże się z tym, że duża oszczędność w każdym środowisku  wiąże się z 
protestami.

Skarbnik Gminy  przytoczyła  pozytywna opinię RIO w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu w 2007r.- stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Po wyczerpaniu dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w  projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami 
„ za”, przy 2 głosach przeciw i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-
49/07 w sprawie „zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2007r.” – stanowi  ona 
zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
c) podjecie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian  do budżetu Gminy 
Baborów w 2007r. 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja  Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Burmistrz Gminy – dodatkową zmianę proponuję z  uwagi na to, że właściciel tj. 
Sudzucker  Cukrownię Baborów sprzedał jednak nie  całości. Pozostało 8 działek w 
stosunku do których zgodnie z przepisami prawa Gmina posiada prawo pierwokupu 
czyli  bez przetargu za kwot wycenioną przez rzeczoznawcę. Po sprawdzeniu na 
mapach okazało się, że jedną z tych działek jest boisko sportowe w Baborowie 
( zapasowa płyta) i 3 działki, które stanowią jedną całość, pow. ok.21 arów i znajdują 
się na ul. Wiejskiej ( obok garaży) , 2 działki stanowią działki wewnątrz cukrowni i 2 
są na ul. Stawowej. Uważam, ze powinniśmy być zainteresowani działką boiska i 
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działką na ul. Wiejskiej. Cena tych działek to ok. 41.547 zł. Chciałbym, aby Rada 
Miejska przed głosowaniem nad uchwałą wyraziła swoje stanowisko w tym temacie.

Radny Bronisław Kanas – jeżeli chodzi o zapasową płytę boiska to zaniedbania 
wieloletnie doprowadziły do tego, że dzisiaj musimy kupić  boisko, na którym 
zainwestowaliśmy sporo pieniędzy. Zachodzi pytanie, jak Gmina mogła inwestować 
na nieswoim terenie. Jest to wielkie finansowe nieporozumienie. Ja dwa lata temu 
pytałem Burmistrza, czyje jest to boisko i nie uzyskałem odpowiedzi, a wtedy być 
może udałoby się tańszym kosztem przejąć ten obiekt.

Radny Jarosław Ronczka – jaka jest cena każdej z tych działek osobno.

Burmistrz Gminy – cena działki z  boiskiem to 35.215 zł a działka na ul. Wiejskiej 
ok. 6 tys.zł.
Wiele lat temu, gdy boisko powstawało być może były inne przepisy, które 
umożliwiały zawarcie umowy między Gminą a Cukrownią. Chciałbym tylko 
przypomnieć, że w roku ubiegłym, kiedy to Cukrownia proponowała Gminie 
możliwość  nabycia za tzw .”złotówkę” sprzedaż hotelu i tych działek to  wtedy Rada 
powiedziała „nie”,  i dzisiaj musimy zapłacić nie za własność a za prawo użytkowania 
wieczystego, a później będziemy się starali przekształcić na własność.

Radny Mieczysław Hończak – boisko jest potrzebne . Jest na nim boisko siatkówki 
plażowej,  nie widzę innego wyjścia w tej sytuacji. W związku z tym wnioskuję o 
zakup w/w działek. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Za wnioskiem głosowało  14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.

W podsumowaniu Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
wraz z wnioskiem .

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami 
„ za”, przy 0 głosów  przeciw i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-
50/07 w sprawie „wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów w 2007r.” – 
stanowi  ona zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
d) podjecie uchwały w sprawie  zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa, przypadających Gminie  lub  jej jednostkom organizacyjnym

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz  Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały.
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W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”,  
przy 0 głosów  przeciw i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-51/07 w 
sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie  
lub  jej jednostkom organizacyjnym. – stanowi  ona zał. nr 8  do niniejszego 
protokołu.

Ad 3
e) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. 
nieruchomości w na ul. Raciborskiej w Baborowie)

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz  Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”,  
przy 0 głosów  przeciw i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-52/07 w 
sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. nieruchomości w na ul.  
Raciborskiej w Baborowie)  – stanowi  ona zał. nr 9  do niniejszego protokołu.

Ad 3
f)  podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. 
nieruchomości w na ul. Raciborskiej w Baborowie)

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz  Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”,  
przy 0 głosów  przeciw i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-53/07 w 
sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. nieruchomości  w 
Baborowie)  – stanowi  ona zał. nr 10  do niniejszego protokołu.

Ad 3
g) podjecie uchwały  zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania  i rozmiaru 
zniżek tygodniowego,  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Baborów 
oraz ustalenia  tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
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Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”,  
przy 0 głosów  przeciw i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-54/07 w 
sprawie uchwały  zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania  i rozmiaru zniżek 
tygodniowego,  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Baborów oraz 
ustalenia  tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli  – 
stanowi  ona zał. nr 11  do niniejszego protokołu.

Ad 3.
h) zmiany  uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków :za wysługę 
lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających  ze stosunku pracy 
oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 
wynikających ze stosunku 
pracy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także  wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania.

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Przew.W.Kacprzak poinformował o pozytywnej opinii Działu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego nt. w/w projektu.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”,  
przy 0 głosów  przeciw i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-55/07 w 
sprawie zmiany  uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków :za wysługę lat  
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających  ze stosunku pracy 
oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 
wynikających ze stosunku 
pracy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  
godziny doraźnych zastępstw, a także  wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.– stanowi 
ona zał. nr 12  do niniejszego protokołu.
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Ad 3
i)podjecie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Baborów

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”,  
przy 0 głosów  przeciw i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-56/07 w 
sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Baborów– stanowi  ona zał. nr 13 
do niniejszego protokołu.

Ad 3.
j) podjecie uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów

Randy B.Kanas – po Komisjach stwierdziłem, że nie bierzemy pod uwagę osiągnięć 
w naszej sztandarowej imprezie tj. Biegu Baborowa. W minionym biegu jest jeden 
zwycięzca z Baborowa i  nie został uhonorowany . Teraz już za późno, ale wnoszę taką 
uwagę do obowiązującego regulaminu, żeby 
w przyszłym roku ustalając stypendia wziąć pod uwagę najważniejsza imprezę 
ogólnopolską Bieg Baborowa.

Komisje: Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego ,  Komisja  Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa i  Ochrony Środowiska pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”,  
przy 0 głosów  przeciw i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-57/07 w 
sprawie przyznania stypendiów  dla uczniów – stanowi  ona zał. nr 14  do 
niniejszego protokołu.

Ad 3
k) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Burmistrz Gminy – jest to działka zabudowana na której znajduje się budynek 
świetlicy wiejskiej w Boguchwałowie. Świetlica ta nie spełnia żadnych funkcji dla 
mieszkańców gminy, ponieważ zarówno jej położenie jak i stan techniczny obiektu 
budzi wiele zastrzeżeń. Zakres remontów, które Gmina jako właściciel musiałaby na 
tym mieniu przeprowadzić sięgnąłby wielu dziesiątek tysięcy złotych. 
Przeprowadzenie tych remontów również nie daje gwarancji, że obiekt przez 
mieszkańców sołectwa będzie do czegokolwiek wykorzystywany. Taką propozycję 
złożyłem Radzie Sołeckiej, aby ten obiekt uchronić przed kompletną dewastacją i 
sprzedać. Jakieś pieniądze z tego tytułu będą. Pakowanie w ten obiekt pieniędzy jest 
moim zdaniem bezsensowne. Na pierwszym zebraniu wiejskim opinie były bardzo 
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podzielone, natomiast z racji tego, że  pojawiła się inicjatywa LZS-u Boguchwałów, 
aby rozbudować szatnię sportową o część 
w której mogłaby odbywać się działalność kulturalna, cała aktywność społeczności 
lokalnej skupia się przy boisku i szatni sportowej. Na kolejnym zebraniu padł wniosek, 
że jeżeli uda sprzedać świetlicę chcieliby, aby część pieniędzy została w 
Boguchwałowie i środki te zostały przeznaczone na rozbudowę szatni. Myślę że 
Wasze zdanie będzie spójne i pozytywne. Skoro jest taka potrzeba na terenie sołectwa 
i uda się to mienie sprzedać to przynajmniej część z tych pieniędzy pozostawić w 
sołectwie. Dlatego proponuje się taką uchwałę o sprzedaży a po sprzedaży 
nieruchomości  będzie projekt 
o otworzeniu zadania pod nazwą  rozbudowa szatni wiejskiej rozbudowa szatni w 
Boguchwałowie.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „ za”,  
przy 0 głosów  przeciw i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr IX-58/07 w 
sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – stanowi  ona zał. nr 15  do 
niniejszego protokołu.

Ad 3.
l) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Baborów do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż dobrej ziemi” 

Burmistrz Gminy – udział Gminy w stowarzyszeniu jest niezbędny bo 
funkcjonowanie takiej Lokalnej Grupy Działania to koszty, aby Gmina mogła bez 
przeszkód ze zgodnością z prawem przekazać składkę członkowską powinna być 
członkiem tego stowarzyszenia. Szukaliśmy i stwierdziliśmy, że jest to jedyny sposób, 
aby wszystko było zgodne z prawem. Wiążemy z tą Grupą duże nadzieje na 
pozyskanie środków pozabudżetowych. Członkami wpierającymi są Gminy Powiatu 
Głubczyckiego, są deklaracje płacenia kwoty składek, ponieważ na początek jest to 
niezbędne, natomiast później w oparciu
 o składki członkowskie. Składki te będą jako wkład własny do projektu. Jest duża 
kwota środków do pozyskania.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „ za”,  
przy 0 głosów  przeciw i 2 głosach wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IX-59/07 w 
sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – stanowi  ona zał. nr 16  do 
niniejszego protokołu.

Ad 4.
Przewodniczący RM  -  działania Przewodniczącego były skierowane w celu 
reprezentowania Rady Miejskiej, pełnienia dyżurów, uczestnictwa  posiedzeniach 
komisji. Prowadziłem wstępne rozmowy z przedstawicielem firmy FENIKS, który jest 
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w posiadaniu obiektów Cukrowni Baborów. Żadne zapewnienia, propozycje nie padły 
Są to wymijające wypowiedzi. Od dwóch tygodni są przedstawiciele firmy, którzy 
wycinają elementy metalowe. Co dalej będzie z tymi obiektami trudno cokolwiek 
powiedzieć. Mam nadzieję, że firma zacznie bardziej optymistycznie i w sposób 
rzeczowy podchodzi  do tematu.
Była to tylko luźna rozmowa  nt. przyszłości tych obiektów.

Radny Krystian Dolipski – czym się ten podmiot zajmuje?

Przew. RM – mówić krótko recyklingiem, poza tym nikt nie chce mówić  nic 
konkretnego w tym temacie.

Radny B.Kanas – kilka dni temu przedstawiciel firmy, która zakupiła cukrownię 
zwołał zebranie lokatorów mieszkających w hotelu . Informował ich o tym, że hotel 
będzie remontowany i na ten czas żeby szukali sobie jakiegoś lokum zastępczego. 
Podobno remont będzie także w jednym z biurowców, gdzie potem będzie mieściła się 
jakaś firma. Są zatroskani, jedna Pani wybierała się do Burmistrza. Być może 
Burmistrz wie coś więcej na ten temat.

Ad. 5
Burmistrz Gminy – 29 maja br. zgłosiło się do mnie dwóch przedsiębiorców, którzy 
chcieli by prowadzić działalność  na niektórych obiektach cukrowni z prośbą o pomoc 
w negocjacjach . Podjąłem intensywne działania, w które zaangażowany został 
Wojewoda, który spotkał się z Prezesem SUDZUCKER POLSKA , jednak okazało się 
, że rozmowy, umowy przyrzeczenia itd. były już tak dalece zaawansowane, że  było 
to nie do odkręcenia. Została podpisana umowa sprzedaży z firmą ECOBERY i na 
dzień dzisiejszy taki podmiot jest naszym podatnikiem. Z rozmowy jaką 
przeprowadziłem wynika, że firma nie zrobi nic, co byłoby krzywdzące dla 
mieszkańców hotelu.
- uczestniczyłem w Powiatowej Radzie Zdrowia w Głubczycach, gdzie poruszano 
aspekty  restrukturyzacji szpitala.
- brałem udział w komisjach Rady Miejskiej 
- uczestniczyłem w konferencji  w sprawie mistrzostw EURO 2012. Z racji tego, że 
nasza gmina i powiat głubczycki znajdują się poza  centrum to z żadnych środków nie 
skorzystają.

Radny B.Kanas – w tym roku podjęliśmy  sporo uchwał o sprzedaży mienia 
gminnego chciałbym się dowiedzieć, czy niektóre z nich zostały zrealizowane, czy 
procedury wciąż jeszcze trwają 
- proszę, aby na kolejne posiedzenie Rady Miejskiej zaprosić przedstawiciela tej firmy, 
która zakupiła Cukrownię Baborów, bo chciałbym u źródła zasięgnąć  informacji.
- proszę zaprosić dyrekcję Zakładów Energetycznych.

Przew..RM – proszę o przybliżenie tematu w jakim kierownik Zakładu 
Energetycznego miał by się przygotować i wypowiedzieć.
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Radny B.Kanas – dyrektor, czy przedstawiciel takiego zakładu jest merytorycznie 
przygotowany zawsze do pytań, które chce zadać.

Burmistrz Gminy – wszystkie nieruchomości, które Rada przeznacza do sprzedaży, 
są realizowane. Szczegółowej informacji w tej sprawie może udzielić Kierownik  P.I 
Sapa, która tymi sprawami się zajmuje.

Kierownik I.Sapa – nie mam  szczegółowych danych przy sobie odnośnie sprzedaży, 
ale w  ostatnim czasie zostało sprzedane mieszkanie  zlokalizowane w budynku UM. 
W trakcie sprzedaży jest działka na ul. Powstańców o pow. 0,15 ha. Będzie przetarg na 
działkę na ul. Wodnej , na garaże na ul.Wąskiej . Nie została sprzedana nieruchomość 
gminna na ul.Głubczyckiej 82. 
Z pozostałych uchwał podjętych przez Radę wszystko zostało zrealizowane.

Burmistrz Gminy – ponadto został wykonany  operat szacunkowy  budynku po byłej 
szkole na ul. Krakowskiej i rozpoczyna się procedura sprzedaży tego budynku. 
Wpłynęło podanie na zakup rozpoczętej  budowy domu nauczyciela . Nie trzeba 
podejmować uchwały, bo taka została podjęta w 2005r.

Ad 6.
Przew. RM – mam pytanie do P.Starosty – dotarła do mnie informacja, że wartość 
przetargu jaki został ogłoszony na remont dróg powiatowych opiewa
 w granicach ok. 1,5 mln zł. Jest to o 600-700 tys zł. mniej niż było planowane. Jest 
informacja, że Powiat będzie musiał zapłacić podatek VAT. Czy to jest prawdą?

Radny C.Wanat – droga Tłustomosty-Kietrz jest w tragicznym stanie
i powinno się ja naprawić w pierwszej kolejności.

Radny B.Kanas – ile Powiat zaoszczędził na zimowym utrzymaniu dróg.?
W Ściborzycach Wielkich jest wykonywany remont drogi i mieszkańcy powiedzieli 
mi, że wykonuje to firma z Łodzi. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji.

Radny Franciszek Wierzbicki – kiedy rozpoczną się prace remontowe na drogach 
powiatowych i w jakiej kolejności?

Radny L.Górski – ul. Raciborska w Baborowie, Raków –Tłustomosty, Dziećmarów, 
Szczyty to główne odcinki dróg wymagające remontów.
- w Starostwie złożone zostało podanie ( dane osoby do wiadomości Starosty)w 
sprawie zezwolenia na zatrzymanie się w celu wyładowania towaru na Rynku. 
Okazało się, że podanie  zaginęło.

Starosta Powiatu –Józef Kozina -  wartość przetargu na drogi, które Powiat ma w 
zarządzie to 1.418 tys zł. Jeżeli chodzi o podatek VAT to jest to nieprawdą. Firma 
zewnętrzna, zagraniczna, która  wykonuje prace na terenie Polski nie jest obciążona 
podatkiem VAT.
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Mieliśmy drugi przetarg na ul. Dworcową i firma zagraniczna była tańsza od polskiej z 
KędzierzynaKoźla,  ale gdyby dodać podatek VAT to firma polska jest tańsza. Chodzi 
o to, że my musimy ująć podatek VAT i potem go rozliczamy i fizycznie  nie będzie 
realizowany. Kwota przetargowa 1.418 tys zł. będzie kwotą rzeczywistą, którą 
Starostwo Powiatowe będzie płaciło za wykonanie prac. Taka odpowiedź mamy z 
Urzędu Skarbowego, bo o taką informację się zwróciliśmy. Nawet biorąc pod uwagę 
podatek VAT to firma ta  i tak byłaby tańsza od polskiej.
- łatanie dziur – nie będziemy łatać dziur, tylko będziemy łatać płatami większe 
odcinki. Wszystkie remonty zaczną być realizowane od poniedziałku przez firmę z 
Krnowa. Mamy dostać harmonogram wykonywanych prac i po otrzymani 
dostarczymy do Gmin. Wg wykonawcy w ciągu trzech tygodni prace zostaną 
wykonane, a jest to 36 tys m2 .Na drogi przesunięto środki w wysokości ok.2 mln zł.
- ile się udało zaoszczędzić na zimowym utrzymaniu to trudno określić . Trochę to 
kosztowało, na pewno nie tyle niż w poprzednim sezonie .
- faktycznie mikrodywaniki robiła firma z Łodzi . Samorząd obowiązuje ustawa o 
zamówieniach publicznych i przetarg wygrała firma z Łodzi i ta robiła.
Ogłosiliśmy przetarg na  ścinkę poboczy .
Jeżeli chodzi o drogę w kierunku Raciborza Raków-Tłustomosty, to chcemy tę drogę 
zrobić. Zaplanowaliśmy 150 tys zł., ale jeszcze raz sprawdziliśmy odległość i jest to 
ok. 2 km i brakuje nam 100 tys zł. aby ją w całości zrobić. Chcemy znaleźć w 
budżecie te pieniądze, aby zrobić całość. Na drodze do Dziećmarowa będą załatane 
tylko największe dziury. W przyszłym roku te drogę wprowadzimy do budżetu i 
spróbujemy rozwiązać.
Jesteśmy po konkursie na Kierownika Dróg Powiatowych, mamy od 1 lipca nowego 
kierownika. Poprzedni P.Fuławka przegrał konkurs.

Radny L.Górski – co z likwidacją uchybień na ul. Raciborskiej w Baborowie w 
ramach gwarancji i rękojmi.

Starosta Powiatu – prowadzimy korespondencję z firmą, która wykonywała remont, 
ale nie ma odzewu.

Prezes ZUK Baborów – firma z Głubczyc zleciła ZUK-owi  naprawę uchybień w 
drodze. W najbliższych tygodniach  my to  zrobimy. 

Starosta Powiatu – od 1 lipca jest nowy kierownik i z nim proszę uzgodnić wszystkie 
szczegóły.

Radny J.Ronczka – wystosowaliśmy pismo do Starostwa o naprawę studzienki i 
chodnika w Rakowie.

Starosta  Powiatu – dzisiaj  mało to być zrobione. Jeżeli chodzi o chodniki, to przed 
chwila rozmawialiśmy o budżecie . Budżet Powiatu to tak jak budżet każdej gminy 
musi się równoważyć. Na chwilę obecną są pilniejsze potrzeby i tego zadania nie 
możemy ująć.
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Radny B.Kanas – czy Powiat też zaciąga kredyty, żeby równoważyć budżet?

Starosta Powiatu – Powiat w tym roku nie planuje zaciągać kredytu, ale tylko z tego 
tytułu, że nasi poprzednicy wypuścili obligacje na kwotę 8 mln zł. i my musimy to 
realizować. Ja nie znam samorządu, który nie zaciąga kredytu.

Radny L.Górski – aktualnie trwa straszenie części mieszkańców ul. Stawowej kra 
grzywny. Na komisji Prezes M-GSWŚ P.Maria Wajzer też wspominała o karze 
grzywny, a P.Waliduda – Kierownik Oczyszczalni Ścieków na drugi dzień po komisji 
zjawił się rano na ul. Stawowej.

Przew. RM – do biura RM w dniu wczorajszym wpłynęło pismo P.Wajzer .
Treść pisma stanowi załącznik do protokołu nr 17.

Radny L.Górski – Gmina Baborów jest jednym z udziałowców M-GSWŚ . Jak to 
będzie teraz, czy mieszkańcom będzie zwrócona kwota na ewentualne pokrycie 
grzywny. Powiedziałem mieszkańcom, że ja będę ich bronił, bo ta sytuacja nie 
powstała  winy mieszkańców. Widzę tutaj winę P.Walidudy, bo wynika z tego, że nie 
sprawdził  umowy. Z rozmowy z mieszkańcami wynika, że byli przekonani, że są 
podłączeni do kanalizacji sanitarnej, bo oni nie mają obowiązku się znać i nie 
wiedzieli, czy jest to kanalizacja burzowa czy sanitarna. Takiego obowiązku nie 
możemy wymagać od starszych ludzi. Dla nich dowodem tego było, to że płacili do 
spółki. Jak będzie rozwiązana kwestia podłączenia w przyszłości tych mieszkańców 
do oczyszczalni ścieków. W obecnej sytuacji mieszkańcy podłączeni są do kanalizacji 
burzowej i to nie może tak trwać. Z tego co wiek dawniej MPGK wykonywało tam 
tego typu prace kanalizacyjne i mieszkańcy byli przekonani, że są to prace, które 
powodują podłączenie do kanalizacji sanitarnej i upewnieniem tego było to, że 
otrzymywali faktury.

Przew. RM –rozmawiałem w tym temacie z kierownikiem i ma pewne wątpliwości 
czy z uwagi na upływ czasu , czy w momencie, kiedy powstawała spółka nie było 
między udziałowcami układu, gdzie budynki cukrownicze miały być podłączone na 
koszt Cukrowni Baborów. Czy w momencie nie ma tam jakiś nieprawidłowości, albo 
funkcjonująca wówczas Cukrownia nie dopełniła swoich obowiązków albo firma które 
to zlecono nie spowodowała tego.

Burmistrz Gminy – nie do końca bym się zgodził  z ta daleko idącą nieświadomością 
mieszkańców, bo działania zmierzające do kanalizowania tego odcinka, dyskusje 
trwają od trzech lat i mieszkańcy ul. Stawowej ubiegają się 
o to, wnioskują, aby zrobić tam kanalizację. Tłumaczenie  się niewiedzą, że nagle 
dowiedzieli się, że tam nie ma kanalizacji jakoś nie do końca do mnie trafia. . Kiedy 
problem będzie rozwiązany to Pan powinien wiedzieć, bo w budżecie a zaplanowane 
są środki na sporządzenie dokumentacji. Kiedy zadanie byłoby wykonane nie jestem w 
stanie powiedzieć.Za własne środki gmina nie jest w stanie tego wykonać, natomiast 
kiedy będzie można aplikować o środki unijne nie wiadomo.
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Przewodniczący RM – Burmistrz Gminy ma do wykorzystania 26 dni urlopu 
wypoczynkowego a P.Zastępca Burmistrza  7 dni .

Wobec wyczerpania porządku obrad Prze. RM zamknął IX Sesję RM.

 Protokólowała : M.Woźniak
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